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แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการคน้ควา้แบบอิสระของนกัศึกษา

ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารธนาคารออม

สินในจงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งน้ี จึง

เรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านในการสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณมา 

ณ โอกาสน้ี 

นางสาวพิรพร  ศิวะวามร  

ผูศึ้กษา ................................................................................................................................................... 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงบนช่อง [ ] ค  าตอบท่ีท่านเลือก 

1. เพศ 

[1] ชาย     [2] หญิง 

2. อาย ุ

 [1] ต  ่ากวา่ 30 ปี    [2] 30-40 ปี 

 [3]41-50 ปี     [4] 51-60 ปี 

3. สถานภาพ 

 [1] โสด     [2] สมรส 

      [3]อ่ืนๆ (ระบุ) ......... 

4. การศึกษา 

 [1]ปริญญาตรี   [2] ปริญญาโท 

 [3]อ่ืนๆ (ระบุ) ..........  
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5. ระดบัต าแหน่ง 

[1] ผูจ้ดัการ     [2] ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

6. ระยะเวลาท างาน  

[1] ต  ่ากวา่ 10 ปี  [2] 10-15 ปี 

[3]16-20 ปี     [4] มากกวา่ 20 ปี 

7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

     [1] ต  ่ากวา่ 30,000บาท   [2] 30,000-50,000 บาท 

    [3]50,001- 70,000 บาท  [4]มากกวา่ 70,000 บาท 

ส่วนที ่2  ภาวะผู้น าของผู้บริหารธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง  ในดา้นภาวะผูน้ า ท่านมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัใด 

(กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีท่านเห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

พฤติกรรมภาวะผู้น า 

ระดับพฤติกรรม 

ไม่เคย
เลย 

นานๆ 
คร้ัง บางคร้ัง 

ค่อนข้าง
บ่อย 

บ่อย
มาก 

     1. ท่านท าใหผู้อ่ื้นรอบขา้งเกิดความรู้สึกดีๆ           
2. ท่านจะใชค้ าพดูง่ายๆ บอกใหท้ราบวา่เรา
ควรท าหรือจะท าอะไร           
3. ท่านท าใหผู้อ่ื้นคิดถึงปัญหาเก่าดว้ยวิธีใหม่           
4. ท่านช่วยผูอ่ื้นใหพ้ฒันาตนเอง           
5. ท่านบอกผูอ่ื้นวา่ตอ้งท าอะไรบา้งถา้
ตอ้งการไดร้างวลัจากการท างาน           
6. ท่านรู้สึกพอใจท่ีเห็นผูอ่ื้นท างานได้
มาตรฐาน           
7.ท่านเตม็ใจท่ีจะปล่อยใหผู้อ่ื้นท างานตามวิธี
ท่ีเคยชินต่อไป 
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พฤติกรรมภาวะผู้น า 

ระดับพฤติกรรม 

ไม่เคย
เลย 

นานๆ 
คร้ัง บางคร้ัง 

ค่อนข้าง
บ่อย 

บ่อย
มาก 

     8. ผูอ่ื้นมีความเล่ือมใสศรัทธาต่อท่านมาก 

          
9.ท่านสร้างภาพท่ีดึงดูดใจแก่ผูอ่ื้นวา่เรา
สามารถท างานนั้นได ้

     10. ท่านจะใหแ้นวทางใหม่ๆ แก่ผูอ่ื้นใน     
การแกปั้ญหาท่ียุ่งยาก 

     11. ท่านจะบอกใหผู้อ่ื้นทราบว่าท่านคิด
อยา่งไรกบังานท่ีพวกเขาท าอยู่ 

     12. ท่านใหก้ารยอมรับหรือใหร้างวลัตอบ
แทนผูอ่ื้นเม่ือท างานบรรลุเป้าหมาย 

     13. ตราบใดงานยงัด าเนินไปได ้ท่านจะไม่
พยายามเปล่ียนแปลงอะไร 

     14. อะไรกต็ามท่ีผูอ่ื้นตอ้งการท า ท่านตกลง
ดว้ยเสมอ 

     15. คนอ่ืนรู้สึกภูมิใจท่ีไดร่้วมงานกบัท่าน           
16. ท่านช่วยใหค้นอ่ืนท างานอยา่งมี
ความหมาย           
17. ท่านท าใหค้นอ่ืนทบทวนความคิดของตน
ใหม่ในเร่ืองท่ีเขาไม่เคยสงสยัหรือเห็นเป็น
ปัญหามาก่อน           
18. ท่านมีความใส่ใจเป็นพิเศษกบับุคคลอ่ืนท่ี
มกัจะถูกโดดเด่ียว           
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พฤติกรรมภาวะผู้น า 

ระดับพฤติกรรม 

ไม่เคย
เลย 

นานๆ 
คร้ัง บางคร้ัง 

ค่อนข้าง
บ่อย 

บ่อย
มาก 

     19. ท่านสนใจในส่ิงท่ีผูอ่ื้นควรไดเ้ม่ือเขา
ท างานส าเร็จ           
20. ท่านจะบอกใหผู้อ่ื้นทราบว่ามาตรฐานของ
งานท่ีส าเร็จเป็นอยา่งไร           
21. ท่านจะไม่ถามอะไรจากผูอ่ื้น ยกเวน้
จ าเป็นจริงๆ 

      

ส่วนที ่3  การท างานเป็นทมีของผู้บริหารธนาคารออมสินในจังหวดัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง  ในการเลือกท างานร่วมกนั  ท่านคิดวา่พฤติกรรมต่อไปน้ีมีความเป็นจริงในระดบัใด 

(กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีท่านเห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

พฤติกรรมการท างานร่วมกัน 
ของสมาชิกในทมี 

ระดับพฤติกรรม 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

     1. การติดต่อส่ือสาร           
1.1 สมาชิกในทีมซกัถามขอ้สงสยัและขอ้ขอ้ง
ใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
หวัหนา้ทีม           
1.2 สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั           
1.3 สมาชิกในทีมมีการประชุมเพ่ือป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน           
1.4 สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั
อยา่งชดัเจน           
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พฤติกรรมการท างานร่วมกัน 
ของสมาชิกในทมี 

ระดับพฤติกรรม 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

     1.5 สมาชิกในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายใน
การท างานจากหวัหนา้ทีม           

2. การร่วมมือ           
2.1 สมาชิกในทีมมีการวางแผนร่วมมือกนั
ในการปฏิบติักิจกรรม           
2.2 สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัเพื่อใหง้าน
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด           
2.3 สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการ
ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ           
2.4 สมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนัเพื่อ
หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในทีม           
2.5 ในทีมของท่านมีการระดมสมองเพื่อหา
หนทางใหที้มบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด           

3.  การประสานงาน           
3.1 สมาชิกในทีมของท่านมีการก าหนด
ขอบเขตหนา้ท่ีการท างานของแต่ละบุคคล
อยา่งชดัเจน           
3.2 สมาชิกในทีมของท่านมีการก าหนด
แนวทางในการปฏิบติัหรือระบบการ
ท างานในทีมอยา่งชดัเจน           
3.3 สมาชิกในทีมของท่านมีการ
ประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพดูจา
ท่ีดีต่อกนั           
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พฤติกรรมการท างานร่วมกัน 
ของสมาชิกในทมี 

ระดับพฤติกรรม 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

     3.4 สมาชิกในทีมของท่านด าเนินการ
ประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน           
3.5 สมาชิกในทีมของท่านมีการปรับความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือเกิดความขดัแยง้           

4.  การมีความคิดสร้างสรรค์           
4.1 สมาชิกในทีมของท่านร่วมกนั
แกปั้ญหา           
4.2 สมาชิกในทีมของท่านร่วมกนัปรับปรุง
การท างาน           
4.3 สมาชิกในทีมของท่านมีการคิดคน้
วธีิแกไ้ขปัญหาท่ีต่างไปจากการปฏิบติังาน
แบบเดิมเพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ           
4.4 สมาชิกในทีมของท่านมีการน า
ผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช้           
4.5 สมาชิกในทีมของท่านมีการน าวธีิการ
ใหม่ๆ มาใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้าย           
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พฤติกรรมการท างานร่วมกัน 
ของสมาชิกในทมี 

ระดับพฤติกรรม 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

     5.  การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง           
5.1 สมาชิกในทีมของท่านน าความรู้จากการ
อบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง 

     5.2 สมาชิกในทีมของท่านมีการคน้หา
ขอ้บกพร่องเพ่ือน ามาปรับปรุงงาน 

     5.3 สมาชิกในทีมของท่านคน้หาวิธีการท างาน
เพ่ือลดเวลาท างานลง 

     5.4 สมาชิกในทีมของท่านมีการปฏิบติั
กิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

     5.5 สมาชิกในทีมของท่านมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาคุณภาพของงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

      

ส่วนที ่4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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ประวตัิผู้เขยีน 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวพิรพร  ศิวะวามร 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  23 กนัยายน 2529 
 
ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2548 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
      
ประวตัิการท างาน ปีพ.ศ. 2552       ลูกจา้งทดแทนพนกังานปฏิบติัการ  
                                                                          2-7 ธนาคารออมสิน สาขาดอยสะเก็ด 
   ปีพ.ศ. 2553-2557     พนกังานปฏิบติัการระดบั 4-5ธนาคารออมสิน  
           สาขาประตูชา้งเผือก 
   ปัจจุบนั                 พนกังานปฏิบติัการระดบั 5 ธนาคารออมสิน  
           สาขาเม-ญ่า เชียงใหม่ 
 
 
 

 


